איי גלאפגוס
איי גלאפגוס הם ,מאז שנת  ,1959חלק ממערכת הפארקים הלאומיים של אקוודור ,למרות שהם
נמצאים כ 1000-ק"מ מערבית ליבשת .האיים הגעשיים ,שחלקם עדיין פעילים ,הם בית למגוון גדול
של צמחים ,ציפורים ויונקים ,חלקם ייחודיים למקום .זהו המקום בו פיתח צ'רלס דרווין את תיאוריית
מוצא המינים שלו .ארכיפלג האיים כולל כ 16-איים מרכזיים ,שישה איים קטנים יותר ,וכ 10-סלעים
ואיונים קטנים.
הסיור באיים נערך בשייט ,לפי מסלול קבוע מראש .ההגעה אליהם מהיבשה )קיטו או גואייקיל(
נעשית בטיסה אל שדה התעופה באחד האיים .הירידה אל החוף ,המתבצעת פעמיים ביום באמצעות
סירות המורדות אל המים מתוך כלי השייט העוגנים מול החוף ,מלווה בהדרכה מקצועית.
רוב ספינות הטיול יוצאות מהאי סנטה קרוז ) (Santa Cruz Islandשלידו נמצא שדה התעופה
בלטרה ) . (Baltraלאיים רבים אין אפשרות לרדת כלל .סוגי הספינות נעים בין ספינות מפרש איטיות
ועד יאכטות פאר .כל מטייל מתאים לעצמו את סוג הסיור המתאים לו.
אנו מציעים את הספינה  M/V GALAPAGOS LEGENDו –  M/Y CORAL 1או
) CORAL 2יאכטות(.

ספינת המסע גלאפגוס לג'נד
הלג'נד מציעה את כל הנוחיות של ספינת שייט ,אולם היא קטנה מספיק כדי להעניק את החוויה
האינטימית הנדרשת במפגש עם הטבע .בשנת  2001שופצה הספינה לחלוטין 1800 ,מטר רבוע של
שטחים ציבוריים עומדים לרשות הנוסעים .לספינה ארבעה סיפונים שעליהם :גשר ,מרפסת שמש,
גשר תצפית ,בריכת שחייה ,בר ,מסעדה ,חדר מוזיקה ,אודיטוריום ,פינת ילדים ,פינת שחמט,
ספריה ,חנות ,קבלה ,חדר מדריכים ,חדר אוכל ,בר פנימי וחדר שרות רפואי.
בספינה  54תאים שבכולם מיזוג אוויר ,חדר רחצה פרטי עם מים חמים וקרים ,מייבש שיער,
טלוויזיה ,כספת ,מוזיקת רקע ,טלפון בין התאים ,שטיח מקיר לקיר.
בספינה  6סוגי תאים:
•
•
•
•
•
•

סטנדרט פלוס  -בחלק החיצוני של הספינה על סיפון אדמה ואוקייאנוס – ( Earth & Sea
)deck
ג'וניור סוויט – בחלק החיצוני של הספינה על סיפון אדמה )(Earth deck
לג'נד סוויט  -בחלק החיצוני של הספינה על סיפון אדמה )(Earth deck
בלקוני סוויט – בחלק החיצוני של הספינה על מרפסת הירח )(Moon deck
בלקוני סוויט פלוס )רק קבינה אחת(  -בחלק החיצוני של הספינה על מרפסת הירח (Moon
)deck
גלאפגוס בלקוני )רק קבינה אחת(  -בחלק החיצוני של הספינה על מרפסת הירח (Moon
)deck

שייט של  3לילות:
שייט של  4לילות:
שייט של  7לילות:

מיום ב' עד יום ה'
מיום ה' עד יום ב'
מיום ב' עד יום ב' או מיום ה' עד יום ה'

מסלול השייט באיי גלפאגוס עשוי להשתנות .להלן כמה מהאיים שכלולים בביקור:

באלטרה )שדה התעופה(
אי קטן צפונית לאי המרכזי סנטה קרוז בסמוך למרכז הארכיפלג ,ששימש כבסיס צבאי של ארצות
הברית בזמן מלחמת העולם השנייה .האי קטן ושטוח והאקלים בו צחיח.
ברטולומה
אי וולקני הממוקם מזרחית לאי סנטיאגו .זהו אחד מהצעירים שבאיי הארכיפלג .מהנקודה הגבוהה
ביותר באי ) 114מ'( ניתן לצפות ,מעבר למפרץ סוליבן ,אל איי הארכיפלג .האי הוא ביתם של פינגוויני
הגלאפגוס ובין החודשים ינואר למרץ צבי הים מגיעים לחופיו כדי להטיל את ביציהם .נופיו של האי
מזכירים את נופי הירח.
איזבלה
האי הגדול ביותר בארכיפלג ,ששטחו  4599קמ"ר נקרא על שמה של איזבלה מלכת ספרד .האי
מורכב משישה הרי געש שהתמזגו יחד ,חלקם עדיין פעילים .הוולקן וולף הוא הגבוה ביותר
בארכיפלג –  1707מ' גובהו .בצפון מזרח האי נמצא וולקן אקוודור שגובהו  610מ' והוא מגיע עד לים
ויוצר נקודת צלילה מצוינת בפונטה ויסנטה רוקה .מדרום לפונטה טורטוגה ,היכן שספינות נהגו לעגון
בעבר ,יורדים מהספינה להליכה של כ 2-ק"מ אל וולקן דרווין שלידו ניתן לפגוש פינגווינים וקורמורנים.
מפרץ אורבינה נמצא בחוף המערבי של האי ,הוא חלק ממישור שנוצר מהתפרצות הר געש ב.1954-
זהו מקום לצפות בלטאות הימיות המפורסמות של הגלאפגוס כמו גם בדגים וצבי ים.
ג'נובזה
בצפון הארכיפלג ,נקרא גם אי המגדל .מספר גדול של ציפורים מקננות במפרץ דרווין שבאי.
פרננדינה
אחד מהפעילים והמרשימים שבהרי הגעש באזור .האי ,ששטחו  642קמ"ר ,הוא אחד מהצעירים
והמערביים שבאיי הארכיפלג .פונטה אספינוזה ומכתש טאגוס מפורסמים בריכוז הגדול של איגואנות
ימיות וזאבי מים המתרכזים בהם .בהליכה על מישורי הלבה של האי ניתן לראות גם קקטוסים
ייחודיים לגלאפגוס.
סן סלבדור
הפלגה במפרץ ג'יימס אל פוארטו אגס ,אחד המקומות המעניינים באיים .הליכה על חופי החול
השחור למפגש עם מגוון גדול של בעלי חיים :איגואנות ,סרטנים ,אריות ים .למי שצולל במקום יש
אפשרות לפגוש בכרישים ,תמנונים ועוד .במעמקי האי מתנשא וולקן הסוכר וסביבו זוחלים וציפורים
מקומיים.

רבידה
אי ששטחו  5קמ"ר וגובהו המרבי  367מטרים .הוא נקרא על שם המנזר שבו השאיר קולומבוס את
בנו לפני המסע ליבשת אמריקה .באי חיים בעיקר מיני עופות ,כמו שקנאים ,פלמינגו ועוד שמקננים
שם וכן אריות ים וצדפות.
סנטה קרוז
באי זה ,ששטחו  986קמ"ר ,ממוקמת תחנת המחקר צ'רלס דרווין .האי הוא מרכז החקר והשימור של
הארכיפלג .באי חיים  11סוגים של צבי ענק ויש בו מגוון גדול של צמחים .הסיור באי כולל הליכה אל
לוע הר הגעש כדי לצפות בציפורים אותן חקר דרווין.
אספניולה
נוסף על גייזר ימי המתפרץ לגובה של  29מ' ניתן לראות באי מושבה גדולה של אריות ים וכן ברווזי
גלאפגוס ייחודיים.
סן קריסטובל
בירת איי הגלאפגוס .באי חיים פריגטות ,אריות ים ,צבי ענק ,סולות כחולות ואדומות רגל ,איגואנות
ימיות ,דולפינים ושחפים .מקווה המים המתוקים הגדול ביותר באיים ,El Junco ,נמצא על אי זה.
צפון סימור
אי קטן צפונית לבאלטרה .באי אוכלוסייה מגוונת של בעלי חיים ובמיוחד ציפורים מסוגים שונים.
דרום פלאסה
האי הקטן ביותר בארכיפלג ,מקום לראות בו את הצמחייה המקומית.
פלוראנה
אי ששטחו  173קילומטרים רבועים ,וגובהו המרבי  640מטרים .מהראשונים באיי הארכיפלג
בהם התיישבו בני אדם ,ולכן ההיסטוריה האנושית שבו עשירה יותר מאשר באיים אחרים .באי
מקננים פלמינגו ורודות וצבי ים ירוקים.
סנטה פה
אי ששטחו  24קילומטרים רבועים שניתן למצוא בו צורות חיים ייחודיות :יער של קקטוסים
מהסוג צבר ,שחפים ,יסעורים ומספר מיני איגואנות.
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